
 
Медицински колеж към Медицински университет 

 гр.Пловдив 
 

 
 

                                                       Одобрил: 

                                                                  Директор 

                                                                                    Доц. М. Божкова,дм 
 

 

 

 

ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ 
 

за следдипломна квалификация  на професионалистите по Здравни грижи 

 за  2022 година 
 

 

№ Тема / място на провеждане Продължи-

телност 

Брой 

курсисти 
Начало Лектор 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Морфодиагностика на чревни и 

урогенитални паразитози. / 

Медицински колеж 

3 дни 6 19.01.2022 г. Доц. д-р Д. Вучев,дм 

Обучение на медицински лаборанти. Курс с теоретичен тест и практическа задача. Кредитна оценка ……. 

 

2. 

 

Специализиран курс за изпълните-

ли на ДДД дейности. / 

Медицински колеж 

3 дни 6 - 12 26.01.2022 г. Доц. д-р Д. Вучев,дм 

Обучение на инспектори по обществено здраве. Курс с изходен тест и теоретичен изпит. Кредитна 

оценка:……… 

 

3. 

 

Спешна образна диагностика. /  

УМБАЛ „Св. Георги“ – отделение 

за образна диагностика 2 

 

5 дни 

 

10 

 

07.02.2022 г. 

 

Доц. д-р Н.Трайкова,дм 

Св. Каридова 

Обучение на рентгенови лаборанти. Курс с устен изпит. Кредитна оценка:………… 

 



4. 

 

Компютърна томография. / 

УМБАЛ „Св. Георги“ – отделение 

за образна диагностика 2 

 

5 дни 10 14.02.2022 г. 
 

Доц. д-р Н.Трайкова,дм 

М. Шангова 

Обучение на рентгенови лаборанти. Курс с устен изпит. Кредитна оценка:………… 
 

5. 

Образна диагностика на 

заболяванията на млечната жлеза. / 

УМБАЛ „Св. Георги“ – отделение 

за образна диагностика 2 

5 дни 10 21.02.2022 г. 
Доц. д-р Н.Трайкова,дм 

М. Сапунджиева 

Обучение на рентгенови лаборанти. Курс с устен изпит. Кредитна оценка:………… 
 

6. 

Принципи на хомеопатията. 

Хомеопатично протезиране. 

Хомеопатията в работата на 

помощник 

фармацевта.Хомеопатично 

предписание при някои остри 

случаи.Бахови есенции. / 

Медицински колеж 

3дни 10 09.03.2022 г. Д-р В. Илиева 

Обучение на помощник фармацевти. Курс с изпит - тестове и казуси. Кредитна оценка:……… 
 

7. 

Микробиологична диагностика на 

вагинални инфекции и вагинози. / 

Медицински колеж 

2 дни 10 10.03.2022 г. Доц. д –р Т. Дерменджиев,дм 

Обучение на медицински лаборант. Курс с изпит. Кредитна оценка ……. 

 

8. 

Актуални проблеми в ендокрино-

логията. /  

Медицински колеж 

2 дни 10 22.03.2022 г. 
Доц.д-р Ст. Владева,дм 

Д-р Г. Петрова 

Обучение на медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, рехабилитатори, помощник фармацевти, 

инспектори по обществено здраве, зъботехници. Курс с изпит. Кредитна оценка …… 

9. 

 

Постизометрична релаксация. /  

Медицински колеж 

 

2 дни 10 28.03.2022 г. П. Каснакова 

Обучение на  рехабилитатори. Курс с практически изпит. Кредитна оценка ……. 

 

10. 

Мануално мускулно тестуване. / 

Медицински колеж 

 

 

2 дни 

 

 

10 

 

 

13.04.2022 г. 

и 

20.04.2022 г. 

 

 
Доц. М. Вакрилова –

Бечева,доктор 

 

Обучение на  рехабилитатори. Курс с практически изпит. Кредитна оценка ……. 

 



11. 

Епидемиология, превенция и 

контрол на вирусните хепатити 

А,В,С,Е. / Медицински колеж, 

катедра „Епидемиология и 

медицина на бедствените 

ситуации“ 

2 дни 10 10.05.2022 г. 
Проф. д-р А. Кеворкян,дм 

 

Обучение на  инспектори по обществено здраве. Курс с изпит - тест. Кредитна оценка ……. 

12. 

Композиционни материали – курс 

за начинаещи. /  

Медицински колеж 

 

3 дни 6 11.05.2022 г. 
Д-р М. Александрова 

С. Славов   

Обучение на зъботехници. Курс с изпит. Кредитна оценка ……. 

13. 

 

Епидемиология на хеморагичните 

трески./ Медицински колеж, 

катедра „Епидемиология и 

медицина на бедствените 

ситуации“ 

2 дни 

 

10 

 

 

12.05.2022 г. 

 

Проф. д-р Й. Стоилова,дмн 

 

Обучение на инспектори по обществено здраве. Курс с тест. Кредитна оценка ……. 

 

14. 

 

Металокерамика за начинаещи. / 

Медицински колеж 

 

 

3 дни 

 

6 18.05.2022 г. 

 

Д-р Д. Табаков 

Св. Янков 

 

Обучение на зъботехници. Курс с изпит. Кредитна оценка ……. 

 

15. 

Епидемиология, превенция, надзор 

и контрол на нозокомиалните 

инфекции. / Медицински колеж, 

катедра „Епидемиология и 

медицина на бедствените 

ситуации“ 

3 дни 10 18.05.2022 г. Проф. д-р Й. Стоилова,дмн 

Обучение на  инспектори по обществено здраве. Курс с изпит - тест. Кредитна оценка ……. 

 

16. 

Моделно леене за начинаещи – 

ляти скелетирани протези. / 

Медицински колеж 

3 дни 6 25.05.2022 г. 
Д-р И. Наков 

Й. Ковачев 

Обучение на зъботехници. Курс с изпит. Кредитна оценка ……. 

 

17. 

Мениджмънт на медико-диагно-

стичната лабораторна дейност. / 

Медицински колеж 

 

2 дни 5 01.06.2022 г. 
П. Аргилашка, 

М. Прошенска  

 

Обучение на медицински лаборанти. Курс с писмена задача-практически казус. Кредитна оценка ……. 

18. 

Нековенционални методи на 

диагностика в микробиологичната 

практика. / Медицински колеж 

2 дни 5 

  

02.06.2022 г. 

  

 

Д-р Е. Коцева-Лапарева 

Обучение на медицински лаборанти. Курс с изпит. Кредитна оценка….. 



 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Следдипломното обучение на медицински специалисти се 

осъществява съгласно Наредба № 34 от 29.12.2006 г. /ДВ бр. 7 от 

1.01.2007 г./ 

След получаване на тематичното разписание, ръководителите на 

здравните заведения следва да запознаят кадрите си с предлаганите 

курсове и  да изпратят поименен списък на желаещите за участие. В 

същия да се посочи темата на курса и датата за започването му.Срок 

на заявка за участие – 1 месец преди започване на курса.   

Завършилите курс за следдипломно обучение, членове на 

асоциацията на БПЗГ получават „Удостоверение” с посочване на 

получените кредити по Единната кредитна система. 
 

За справки и заявки: 

град Пловдив 

ул. „Братя Бъкстон”№120 

Медицински колеж  

Лице за контакт: Генка Йорданова 

Genka.Yordanova@mu-plovdiv.bg 

Телефон за контакти: 032 200 910 
 

mailto:Genka.Yordanova@mu


  

До Директора                   

на Медицински колеж  

гр. Пловдив 

 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

От……………………………………………………………………………………………………….. 

/ име, презиме, фамилия / 

ЕГН…………………………………………….Месторождение………………………………......... 

УИН / от регистъра на БАПЗГ/ ……………………………………………………………................ 

Адрес по 

местоживеене………………………………………………………………………………... 

Работодател............................................................................................................................................. 

Адрес по месторабота………………………………………………………………………………… 

Телефон………………………………………e mail………………………………………………….   

                                                         

Придобита образователна степен за базово медицинско образование със специалност 

  

................................................................................................................................................................... 

     Средно специално                                                                           Полувисше                

     Медицински специалист                                                                Бакалавър / след 2006 г./ 

 

Диплома №……………………………………...................................................................................... 

Дата и място на издаване…………………………………………………………………………….  

  

Г-жо Директор, 

 
Моля, да бъда записан/а/ в курс за Следдипломно обучение по: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

който започва от .......................20....г. до ......................20.....г. в Медицински колеж-гр. Пловдив. 

 

 

Дата: .................20.......г.                                                         С уважение: ………………….. 

гр. Пловдив                                                                                                     / подпис /  


